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             กระบวนการบริหารทรัพยากรบุคคลของเทศบาลเมืองสะเตงนอก จะต้องมีความรู้ความเข้าใจใน
กระบวนการ และ กิจกรรมต่าง ๆ ด้านการบริหาร ทรัพยากรบุคคล และเข้าใจในกฎหมาย ระเบียบ และวิธี
ปฏิบัติต่าง ๆ ควบคุมและก ากับการด าเนินการ เพ่ือให้ได้บุคคลที่มีความรู้  ความสามารถเหมาะสมเข้ามาสู่
องค์กรโดยยึดหลักของคุณธรรมในการด าเนินการจะต้องเสริมสร้างคุณค่าของความสามารถ สัมฤทธิผล และ
ความยั่งยืนให้กับบุคลากรและองค์กร 
                   เป้าหมายการพัฒนาระบบบริหารงานบุคคลเทศบาลเมืองสะเตงนอก แนวคิดและทิศทางการ
พัฒนาการบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่นเป็นไปตามเจตนารมณ์ของ รัฐธรรมนูญและหลักการกระจาย  อ านาจ
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เทศบาลเมืองสะเตงนอกจึงก าหนดเป้าหมายของการพัฒนาระบบบริหารงาน
บุคคลส่วนท้องถิ่น ดังต่อไปนี้  
                  1. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความเป็นอิสระตามเจตนารมณ์
ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย โดยเป็นระบบที่ยึดหลักการการบริหารกิจการบ้านเมืองและสังคมที่ดี   
                  2. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่มีความทันสมัยและมี
ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการบริหารงาน สามารถใช้ทรัพยากรบุคคลในการบริหารและจัดการให้เกิด
ประโยชน์สูงสุด โดยมีค่าใช้จ่ายด้านบุคคลไม่เกินร้อยละ 40 ของงบประมาณรายจ่ายประจ าปี  
                 3. องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีระบบการบริหารงานบุคคลที่ท าให้สามารถปฏิบัติหน้าที่ 
รองรับภารกิจที่ได้รับการถ่ายโอนจาก ราชการบริหารส่วนกลาง และราชการบริหารส่วนภูมิภาคตามแผนการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล  
                 4. ส่งเสริมให้บุคลากรได้รับการฝึกอบรมเพ่ือพัฒนาบุคลากรและระบบบริหารงานบุคคลเพ่ือ
ตอบสนองนโยบายดังกล่าวในการบริหารทรัพยากรบุคคล จึงมุ่งเน้นที่กระบวนการบริหาร ทรัพยากรบุคคลใน
ด้านต่าง ๆ ดังนี้ 
1.นโยบายวิเคราะห์อัตราก าลัง 
                 เพ่ือสนับสนุนให้การปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลและองค์กรมีประสิทธิภาพ ได้มีการใช้
เครื่องมือทางสถิติและตัวชี้วัดต่าง ๆในการวางแผนอัตราก าลัง โดยเปรียบเทียบภารกิจการปฏิบัติงานเพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการบริหารและพัฒนาบุคลากร รวมทั้งมีโครงสร้างองค์กรที่มีประสิทธิภาพ เพ่ือบริหารจัดการ
ทรัพยากรบุคคลให้เกิดประโยชน์สูงสุด น าไปสู่การบรรลุพันธกิจขององค์กรต่อไป 
2.นโยบายการสรรหาและคัดเลือก 
                 การสรรหาบุคลากรเชิงรุกเป็นสิ่งที่องค์กรให้ความส าคัญอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้ได้บุคลากรที่มี
คุณภาพ เทศบาลจึงมีประกาศรับสมัครพนักงานจ้างในระบบเปิดและการรับโอนย้ายพนักงานส่วนท้องถิ่นตาม
ประกาศคณะกรรมการกลางพนักงานเทศบาล ส าหรับการคัดเลือกพนักงานเทศบาล เทศบาลเมืองสะเตงนอก 
ให้ความส าคัญกับการคัดเลือกบุคลากร โดยยึดหลักความรู้ความสามารถ คุณลักษณะที่เหมาะสม ควบคู่กับ
หลักจริยธรรม คุณธรรม การสรรหาและคัดเลือกบุคลากรจะด าเนินการผ่านการพิจารณาร่วมกันของ
คณะกรรมการแผนอัตราก าลัง 3 ปีเพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปอย่างโปร่งใส และมีความเหมาะสมกับต าแหน่ง  
 

นโยบายการบรหิารทรพัยากรบคุคล 

(พ.ศ. 2564-2566)
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รวมทั้งใช้เทคโนโลยีและเครื่องมือที่ทันสมัยมาสนับสนุน ซึ่งมุ่งส่งเสริมให้บุคลากรนั้น ๆ ประสบความส าเร็จใน
สายวิชาชีพ และจะน าไปสู่ความส าเร็จอย่างยั่งยืนขององค์กรต่อไป 
3.นโยบายด้านบริหารผลการปฏิบัติงาน 
                เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเทศบาลอย่างเป็นธรรม 
รวมทั้งเป็นไป ตามนโยบายและกลยุทธ์ของทุกสายงาน โดยน าระบบตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน (KPI) จาก
เป้าหมายของ องค์กรลงสู่ระดับหน่วยงานและบุคคลที่สอดคล้องกับแผนอัตราก าลัง ตลอดจนประเมินผลขีด
ความสามารถต่าง ๆ Corporate Competency เทศบาลน าระบบการบริหารผลการปฏิบัติงานของพนักงาน
และผู้บริหารเพื่อน าไปสู่การบรรลุเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป 
4.นโยบายบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ  
                เทศบาลเมืองสะเตงนอก น าเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้ในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล 
เพ่ือสนับสนุน การบริหารทรัพยากรบุคคล ให้เกิดความรวดเร็ว ถูกต้อง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น การ
สรรหาและ เลือกสรรพนักงานเทศบาล (การประกาศรับโอนย้ายพนักงาน เทศบาลการรับสมัครพนักงานจ้าง) 
ระบบกระบวนการเอกสารอิเลคทรอนิกส์ระบบการจัดการข้อมูลความรู้และการประเมิน  ขีดความสามารถ 
และการจัดท าแผนพัฒนาบุคลากร ระบบการบริหารสวัสดิการสังคม (เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุผู้พิการ และผู้ติดเชื้อ
HIV) ระบบประกาศการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐผ่านระบบอิเล็กทรอนิคส์(EGP) (ระบบบันทึกบัญชีE-laas) ระบบ
ศูนย์ข้อมูลบุคลากรท้องถิ่นแห่งชาติ(LHR) 
5.นโยบายสวัสดิการและผลตอบแทน  
                 เทศบาลเมืองสะเตงนอก มีการก าหนดผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการต่าง ๆตาม
ความรับผิดชอบ สอดคล้องกับ ความสามารถของพนักงานในทุกระดับภายในองค์กร โดยมีการประเมิน และ
วิเคราะห์ค่างานตามมาตรฐานก าหนดต าแหน่งให้มีความ เป็นปัจจุบันตลอดเวลาและเหมาะสมกับระดับหน้าที่
ความรับผิดชอบของแต่ละต าแหน่งให้สอดคล้องกับการด าเนินงานขององค์กร  เพ่ือให้พนักงานได้รับ
ผลตอบแทน สิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย อย่างเป็นธรรม 
6.นโยบายสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
                  เทศบาลเมืองสะเตงนอก ให้ความส าคัญอย่างมากกับการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างผู้บริหาร
สมาชิกสภาเทศบาล และพนักงานเทศบาลทุกระดับภายในองค์กร รวมทั้งการสื่อสารภายในองค์กรแบบ 2 ทาง 
(Two way Communication) เพ่ือรับฟังความคิดเห็นต่าง ๆแลกเปลี่ยนแนวคิดมุมมอง น าเสนอแนวคิดใหม่ 
ๆ เชิงสร้างสรรค์ของพนักงานและน าผลที่ได้ไปปรับปรุงแนวทางการด าเนินงานและกระบวนการต่าง ๆให้มี
ประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และส่งเสริมการท างานเป็นทีม (Team of Profesionals) โดยมุ่งเน้นการ สร้าง
ค่านยิมและวัฒนธรรมองค์กรให้เกิดการประสานงานและการท างานร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ 
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1. นโยบายด้านวิเคราะห์อัตราก าลัง 
 
 
• ใช้แผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสะเตงนอกในการวิเคราะห์อัตราก าลังจัดท ากรอบอัตราก าลัง
พนักงานเทศบาลในส่วนราชการ และน าไปสู่การก าหนดต าแหน่ง/จ านวน ประเภท และระดับต าแหน่ง เสนอ
คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 3 ปี ของเทศบาลเมืองสะเตงนอก 
• มีการติดตามประเมินผล และปรับปรุงแผนอัตราก าลัง 3 ปี อย่างต่อเนื่องและน าไปสู่การก าหนด 
จ านวน/ต าแหน่ง เพ่ิม หรือลดจ านวนต าแหน่งเสนอ คณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เช่นการ
ปรับปรุงต าแหน่งส าหรับพนักงานเทศบาลให้ด ารงต าแหน่งที่สูงขึ้น,ขอเพ่ิมอัตราก าลังข้าราชการ/พนักงานจ้าง 
2.นโยบายด้านการสรรหาและคัดเลือก 
 
 
• มีแนวทางการปฏิบัติการสรรหาตามวิธีและหลักเกณฑ์ของคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดก าหนด 
• สรรหาพนักงานเทศบาลตามกรอบระยะเวลาในการสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งตามระเบียบ/ประกาศ/มติ 
ก.ท.จ. อย่างชัดเจน 
• มีแผนและสามารถสรรหา บรรจุ และแต่งตั้งได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
• มีแผนและสามารถสรรหาพนักงานจ้างได้ตามกรอบอัตราก าลัง 
3.นโยบายด้านการบริหารผลการปฏิบัติงาน 
 
 
• ปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการ เพ่ือประเมินผลการปฏิบัติงานส าหรับเลื่อน
ขั้นเงินเดือนข้าราชการ/เลื่อนค่าตอบแทนของพนักงานจ้าง 
• KPI ระดับบุคคลสอดคล้องกับมาตรฐานก าหนดต าแหน่งของแต่ละต าแหน่ง แต่ละกอง/ส่วน เพ่ือก าหนดเป็น
เงื่อนไขในการคัดเลือกบุคคลที่มีทักษะหรือสมรรถนะสูง เพ่ือพัฒนาความก้าวหน้าในอาชีพ และเป็นเงื่อนไขใน
การก าหนดระดับต าแหน่งให้สูงขึ้น 
• ผลการประเมินที่ได้สามารถจ าแนกความแตกต่างและจัดล าดับผลการปฏิบัติงานของพนักงานได้อย่างชัดเจน
และมีประสิทธิภาพเพ่ือใช้ประกอบการปรับปรุงและพัฒนาคุณภาพงานของข้าราชการในแต่ละต าแหน่ง และ
เป็นการส่งเสริมหรือเป็นแรงจูงใจพนักงานเทศบาลให้ปฏิบัติงานอย่างเต็มความสามารถและแข่งขันกันด้วย
ผลงาน 
 
 

การด าเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล 

แผนอัตราก าลังสามปีของเทศบาล 

การสรรหาและคัดเลือก 

การบริหารผลการปฏิบัติงาน 
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4. นโยบายด้านการบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 
 
• มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล 
• มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลขององค์กร 
• มีการปรับปรุงฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลในระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างสม่ าเสมอ 
• มีการพัฒนาระบบงานหรือระบบการให้บริการด้านการบริหารทรัพยากรบุคคลที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศฐานข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลได้ เช่น โปรแกรมระบบ E-laas E-office E-plan E-gp 
5. นโยบายด้านสวัสดิการและผลตอบแทน 
 
 
• พระราชบัญญัติบ าเหน็จบ านาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2548 
• ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลของพนักงานส่วนท้องถิ่น 
พ.ศ.2541แก้ไขถึง พ.ศ. 2549 
• ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.
2541 แก้ไขถึงพ.ศ. 2549 
• ปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยค่าเช่าบ้านของข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548 แก้ไขถึง 
พ.ศ. 2559 
• ปฏิบัติตามระเบียบคณะกรรมการก.กลาง เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการขอรับเงินค่าท าขวัญของพนักงานส่วน
ท้องถิ่นและลูกจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 
• ประกาศคณะกรรมการพนักงานเทศบาลจังหวัดยะลา เรื่อง ก าหนดมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การให้
พนักงานส่วนท้องถิ่น ลูกจ้าง และพนักงานจ้างขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเงินเพ่ิมการครองชีพ
ชั่วคราว (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 
6. นโยบายด้านการสร้างความสัมพันธ์และผูกพันภายในองค์กร 
 
 
• มีการจัดอุปกรณ์ในการท างานและขบวนการเจ้าหน้าที่สัมพันธ์ขั้นพ้ืนฐานเพ่ืออ านวยความสะดวกในการ
ปฏิบัติงานของบุคลากร 
• จัดให้มีกิจกรรมพัฒนาคุณภาพชีวิตของพนักงานเทศบาล เช่น 5 ส. , Big Cleaning Day, จิตอาสา 
• ผู้บริหารจัดประชุมพนักงานเทศบาลเพ่ือให้บุคลากรในสังกัดได้ให้ขอเสนอความคิดเห็นตลอดจนปัญหาและ
อุปสรรคในการท างานเพื่อสร้างความผูกพันที่ดีในองค์กร 
• จัดให้มีกิจกรรมส่งเสริมการพัฒนาคุณธรรมจริยธรรมและสร้างความโปร่งใสในการปฏิบัติราชการ สามารถ
ประยุกต์หลักธรรมต่าง ๆ มาใช้ในการปฏิบัติราชการ 

การบริหารและการพัฒนาทรัพยากรบุคคลด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

สวัสดิการและผลตอบแทน 
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• ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในกิจกรรมการพัฒนาบุคลากรให้มีความผูกพันและอยู่กับองค์กร ตลอดจนเป็น
แบบอย่างที่ดีในด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานขององค์กร 
ผลที่คาดว่าหน่วยงานจะได้รับ 
1.การบริหารทรัพยากรบุคคลมีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 
2.สอดคล้องกับนโยบายของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ส านักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น และ
เทศบาล 
3.ผู้บริหารน าไปใช้เป็นเครื่องมือในการบริหาร/ปรับปรุงและพัฒนาขีดความสามารถของเทศบาล เพ่ือบรรลุ
ภารกิจเป้าหมายที่วางไว้ 
ขั้นตอนการติดตามผลการด าเนินการ 
1.มอบหมายงานให้ปฏิบัติด้วยตนเอง 
2.เปิดโอกาสให้ซักถามข้อสงสัยได้ในกรณีท่ีมีปัญหา 
3.ตรวจสอบผลการปฏิบัติงานในระยะเริ่มแรก และค่อยๆ ลดการตรวจสอบลงเมื่อผู้ใต้บังคับบัญชาแน่ใจว่า 
ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติงานตามที่ได้รับการสอนได้ถูกต้อง 
4.แจ้งให้ผู้บังคับบัญชาทราบถึงผลการปฏิบัติงาน ทั้งในส่วนที่ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติได้ดีและส่วนที่ยังต้อง
ปรับปรุงแก้ไขเพ่ิมเติม เพ่ือเสริมสร้างความเชื่อมั่นในตัวเอง และแก้ไขข้อบกพร่อง เพ่ือการปฏิบัติงานที่
สมบูรณ์ยิ่งขึ้น 
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